
  الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل
  المكتب المركزي الفیدرالي

  الدار البیضاء
 

 

 

FEDERATION   
 

DEMOCRATIQUE 
   
DU TRAVAIL  

 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
 

  زنقة محمد الدیــــوري ــ الدار البیضـــاء   10
 44 0522 63 65: فاكس  62 63 44 22 05: ھاتف 

10 rue Med Diouri – Casablanca 
tél. 05 22 44 63 62 fax. 05 22 44 63 65 

Site: w w w. fdtmaroc.com    Email :bcffdt@gmail.com // fdt @menara.ma  

  الغ ـــــــــــــــب
  
  
  

الدیمقراطیة للشغل اجتماعا لھ عقب انتھاء الملحمة النضالیة التي رسمھا الفدرالیون عقد المكتب المركزي للفدرالیة 
 2014دجنبر  02والفدرالیات  أعضاء المجالس الوطنیة للنقابات القطاعیة والمجلس الوطني الفدرالي صبیحة یومھ الثالثاء 

ي ومع مستجدات الساحة الوطنیة وفي مقدمتھا بالرباط لالحتجاج على التعاطي الحكومي غیر المسؤول مع الملف االجتماع
الفیضانات التي شردت مئات المواطنین وقتلت العشرات و للتندید بالتدخل السافر وغیر القانوني لرئیس الحكومة في الشأن 

  .الداخلي للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل
ت المنتخبة قطاعیا ومركزیا في مشھد یجسد وبعد وقوفھ على حجم المشاركة المكثفة ألصحاب القرار الفدرالي والقیادا

الشرعیة الواقعیة والمیدانیة التي اختار الفدرالیات والفدرالیون بلورتھا وتكریسھا عبر اختیاراتھم الدیمقراطیة ووفائھم ألرواح 
مجالس الوطنیة الشھداء وما سطروه من قیم ومبادئ الحركة النقابیة، فانھ یتوجھ بتحیاتھ النضالیة لكل عضوات وأعضاء ال

القطاعیة والمجلس الوطني الفدرالي مثمنا فیھم روح التطوع والمسؤولیة وحرصھم على المشاركة في ھذه المحطة التاریخیة 
رغم الصعوبات المتمثلة في رداءة الطقس وانقطاع الطرق ومجددا العھد على صیانة خیارنا الكفاحي الوفي لمطالب الشغیلة 

ناھل من قیم تضحیة رموز ومؤسسي الحركة النقابیة المغربیة والملتزم بمبادئ تأسیس البدیل النقابي المغربیة وتطلعاتھا وال
الدیمقراطي الحداثي، وال یفوت المكتب المركزي أن یتوجھ بتقدیره العالي للموقف التضامني الشجاع المعبر عنھ من طرف 

على التزامنا بالتنسیق كخیار استراتیجي للتصدي لكل مظاھر الھجوم  حلفائنا في االتحاد العام للشغالین بالمغرب مجددا التأكید
  .على مكتسبات وحقوق الشغیلة المغربیة

ان المكتب المركزي وھو یقف على ھذا النجاح المسترسل في مسیرة الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل منذ المؤتمر الوطني 
ي التآمر على مصالح األجراء، لیجدد التأكید على أن معركتنا الیوم ھي الرابع بما شكلھ من قطیعة مع االرتزاق النقابي ومحترف

معركة خیارات جریئة وخط كفاحي صعب اختار الفدرالیات والفدرالیون عن كامل وعیھم االنخراط فیھ لیس من باب البحث عن 
لم تزد إال فقرا وحرمانا جراء  شرعیة مفتقدة مثلما یتوھم البعض وإنما تحیزا لحق الشعب المغربي وفئاتھ المحرومة التي

السیاسات الالشعبیة للحكومة الحالیة، ویؤكد المكتب المركزي في ھذا اإلطار أن رفضھ حضور أشغال اجتماع اللجنة الوطنیة 
إلصالح أنظمة التقاعد رغم توصلھ باستدعاء للحضور نابع من موقفھ الرافض لتجزيء الملف االجتماعي وااللتفاف على 

  .جراء وفي مقدمتھا وقف نزیف القدرة الشرائیة للمأجورین وعموم المواطنینمطالب األ
إن الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل التي اختارت أن تقطع مع الفساد النقابي ومتصیدي الریع تتفھم سعي رئیس الحكومة إلى 

مستجیبة لتعلیمات البنك الدولي احتضانھ وحمایتھ وإصباغ الشرعیة عنھ بما یخدم سیاساتھ الالشعبیة ویبرر خطواتھ ال
والرأسمالیة العالمیة، لكنھا في ذات الوقت تجدد رفضھا المطلق بأن یشكل ھذا االحتضان للفساد مدخال لإلفتاء والتقریر في الشأن 

أن یكون ھذا الداخلي للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل وإخضاع قرارھا الدیمقراطي والسیادي للمراجعة أو التعطیل، مثلما لن تسمح ب
مدخال إلقصاء الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل والتقلیص من حضورھا مثلما حصل من خالل إقصائھا من حضور أشغال مؤتمر 
منظمة العمل العربیة وكذا إقصائھا من التمثیلیة من المجلس اإلداري للوكالة الوطنیة لمحو األمیة وفي ھذا اإلطار نجدد مطالبتنا 

زام حدود القانون والكف عن التدخل في الشأن الداخلي للفدرالیة ورفع الحجز غیر المشروع عن أسماء ممثلي رئیس الحكومة بالت
  .النقابة الوطنیة للتعلیم في المجلس األعلى للتعلیم والبحث العلمي

ن الحقوق المھضومة إن الوضع االجتماعي العام یسائل الیوم كل الشرفاء ویحتم علینا التشبث بما رسمناه في سیاق الدفاع ع
  :لعموم األجراء ومن ھذا المنطلق فان المكتب المركزي یسجل مایلي

یجدد مطالبتھ رئیس الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بخصوص كل المطالب العادلة والمشروعة لعموم   - 1
األجراء بما یحقق غایاتھ في معالجة مظاھر الخصاص االجتماعي ویوقف موجة التفقیر الممنھج لكل فئات الشعب المغربي 

 .خاصة منھم محدودي الدخل
االجتماعي ویؤكد رفضھ لتجزیئھ مطالبا في ھذا السیاق بمقاربة شمولیة على یعتبر أن ملف التقاعد جزء من الملف  - 2

 .قاعدة المطالب المعبر عنھا في المذكرة المطلبیة المشتركة بیننا وبین حلفائنا في االتحاد العام للشغالین بالمغرب
عزل الصندوق المغربي للتقاعد یؤكد تشبثھ باإلصالح الشامل لمنظومة التقاعد بدل المقاربة التجزیئیة الھادفة إلى  - 3

 .وجعل كل تكلفة اإلصالح على حساب حقوق األجراء ومكتسباتھم
ویدعو المكتب المركزي كل الفدرالیات والفدالیین إلى رفع مستوى التعبئة لخوض كافة األشكال االحتجاجیة تحصینا للبدیل 

  .الي، وكذا للدفاع عن مكتسبات وحقوق عموم األجراءالنقابي ولخیاراتھم الدیمقراطیة وسیادة واستقاللیة القرار الفدر

 المكتب المركزي

  المكتب المركزي یؤكد أن معركتنا ھي معركة خیارات جریئة وخط كفاحي صعب 
  درالیات عن كامل وعیھم االنخراط فیھیدرالیون والفیالف هاختار


